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CCOO INFORMA: APLICACIÓ DE LES NOVES MESURES 

RETRIBUTIVES PER AL PAS I EL PDI 
 
La Generalitat ha aprovat recentment tres mesures retributives per al personal de les 
Universitats: quinquennis i sexennis per al PDi laboral, complement autonòmic per al PDI 
acreditat a Càtedra i aplicació al PAS de la carrera professional que ja té reconeguda de fa 
temps el personal de la Generalitat. Ara be, encara que s’ha reconegut el dret a cobrar aquests 
complements, la Generalitat només transferirà a les Universitats durant 2017 vuit milions 
d’euros; és adir, el 28,6% de cost total d’aquestes mesures (28 milions). A causa d’aquest 
insuficient finançament, la Generalitat ha imposat que aquestes millores retributives han 
d’aplicar-se progressivament durant tres anys i que les Universitats ham d’implantar-les 
homogèniament. 

Com que la situació de partida de cada Universitat en l’aplicació d’aquestes mesures és 
diferent, com també ho és la seua situació financera, aquesta homogeneïtat es limitarà a que 
les Universitats hauran de pagar com a mínim el 28,6% de cada mesura i després, si amb els 
seus propis recursos poden pagar més en totes o en alguna d’elles, poden prendre aquesta 
decisió i la Generalitat no hi posarà cap problema. 

Davant d’aquesta situació, CCOO considera que a la Universitat de València: 

 Han de continuar-se pagant els sexennis i quinquennis al PDI laboral en la 
seua totalitat, tal com ja es venia fent perquè es tracta d’un dret ja consolidat 
i qualsevol altra decisió suposaria empitjorar la situació existent, resultat dels 
acords que ja teníem a la nostra Universitat des de fa temps. 
 

 El complement autonòmic al PDI acreditat i la carrera professional del PAS 
han de pagar-se amb el mateix percentatge d’aplicació en ambdós casos. 

 
 Com que la nostra Universitat té recursos propis disponibles per a millorar el 

finançament que ha aportat la Generalitat, ha de pagar aquestes dues 
mesures en una proporció sensiblement superior al mínim del 28,6% que ha 
fixat la Conselleria. 

 
 Com a pas previ a l’aplicació d’aquestes mesures, el Rectorat ha de negociar i 

acordar el més aviat possible amb els Sindicats el ritme concret 
d’implantació d’aquestes mesures a la nostra Universitat. 

 
 


